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1. Segurança ao utilizar a radiação ionizante para: 

ser humano, animais e meio ambiente; 
 

2. O que muda na radioproteção para prática em 

seres humanos ou animais? 

 

Motivação 



Principais legislações 

• Portaria MS/SVS nº 453/98. 

• Norma CNEN NN 3.01 – Março/2014 



Documentações 

• Licenciamento; 

• Cálculo de Blindagem; 

• Memorial Descritivo e Plano de Radioproteção; 

• Alvará de Funcionamento; 

• Acompanhamento dosimétrico de trabalhadores; 

• Etc.. 

 



Classificação de áreas 

• Área LIVRE x CONTROLADA 

Limites para área livre e controlada 



Sinalizações 



Princípios básicos 

• Justificação das práticas 

• Otimização da proteção radiológica 

• Limitação das doses individuais 



Justificação  
• Nenhuma prática ou fonte deve ser autorizada a 

menos que produza suficiente benefício para o 
indivíduo exposto ou para a sociedade, de modo a 
compensar o detrimento que possa ser causado. 

• Leva em conta fatores 
sociais  e econômicos, 
assim como outros fatores 
pertinentes. 



Otimização 

• As instalações e as práticas devem ser planejadas, 
implantadas e executadas de modo que: 

– a magnitude das doses individuais, 

– o número de pessoas expostas e  

– a probabilidade de exposições acidentais  

Sejam tão baixos quanto razoavelmente exequíveis levando-se 
em conta fatores sociais e econômicos, além das restrições de 
dose aplicáveis. 

• Aplica-se nos projetos, construções e práticas. 



Limitação de dose 
• A exposição de indivíduos resultante da combinação de 

todas as práticas relevantes deve estar sujeita a um limite 
de dose. 
 
 
 
 
 
 

 
*Pacientes não possuem limite de dose. 

Região 
Trabalhadores 

(IOE) 
Público 

Dose efetiva 
(mSv/ano) 

Corpo Inteiro 20 1 

Dose equivalente 
(mSv/ano) 

Cristalino 20 15 

Extremidades 500 - 

Pele 500 50 



Limitação de dose - casos especiais 

Não podem receber mais que 1 mSv na região 
abdominal durante toda a gravidez. 

Gestantes 

Não podem trabalhar com Raios X 

Menores de 

 16 anos 
Corpo inteiro e cristalino: 6 mSv/ano 

Extremidades: 150 mSv/ano 

Estudantes  

(16 a 18 anos) 

Corpo inteiro: 5 mSv (durante todo o 
procedimento) 

Acompanhantes 
voluntários 



Monitoração individual 

• Dosímetros: são monitores de Radiação 
 

• Quem deve usar? 
– Somente aqueles que são considerados ocupacionalmente expostos à radiação ionizante 

 
• Onde utilizar? 

– Somente em áreas sujeitas a radiações ionizantes 

 
• Como? 

– Na altura do tórax – sobre o avental 
– No dedo ou pulso da extremidade mais sujeita  
a exposição, sob a luva. 

DOSÍMETRO NÃO PROTEGE DA RADIAÇÃO ! 
 
ELE MONITORA A EXPOSIÇÃO MENSAL PARA 
EVITAR QUE OS LIMITES DE DOSE SEJAM 
ULTRAPASSADOS 



Prevenção de acidentes 

• No projeto e operação de equipamentos e de 
instalações deve-se minimizar a probabilidade de 
ocorrência de acidentes (exposições potenciais). 
 

• Desenvolver meios e implementar as ações 
necessárias para minimizar a contribuição de 
erros humanos que levem à ocorrência de 
exposições acidentais. 



Fatores de Radioproteção 

 

TEMPO 

 

DISTÂNCIA 

 

 

 

BLINDAGEM 
*Depende do tipo e 
energia de radiação 



TEMPO 

• Raios-X : 

 

  evitar repetição do exame 

 

criar um protocolo de técnica específico para a 
prática e sistema de imagem (equipamento + 
processamento) utilizado na clínica 



DISTÂNCIA 
• Radioproteção:  
Radiologia convencional e intervencionista 
 
 
 
 
 

 

CONTENÇÃO DO PACIENTE 

Medicina Veterinária x Medicina Humana 

CONTENÇÃO 
MUITO 

UTILIZADA 

CONTENÇÃO 
POUCO 

UTILIZADA 



BLINDAGEM 

• BARREIRAS 

 

 

 

• EPI 

 



Acessórios de Radioproteção (EPC) 



Equipamento de Proteção Individual 

• USO DO EPI, depende: 
 Distância 
 Blindagem –biombo, console, saiote 
Magnitude da exposição 
 Artefatos na imagem – não pode causar 
 Precisão médica - não pode atrapalhar 

 



• HUMANO 

 RX fixo 
 

 

 
 

RX móvel 

• ANIMAL 

 RX fixo 
 

 

 
 

RX móvel 



• ANIMAL 

  CT fixo 

 

 

 Intervencionismo (AC) 

• HUMANO 

  CT fixo 

 
 

 

 Intervencionismo (AC) 



Garantia da Qualidade 

• Controles de Qualidade: equipamentos, 
classificação de áreas (LR) e EPI 

 

qualidade da imagem para o diagnóstico 

evita doses desnecessárias para pacientes,  
equipe e população 



Medicina: Humana x Veterinária 
• Principais diferenças: 
  posicionamento/contenção diferente dos 

pacientes 
posicionamento diferente da equipe 
 fatores de técnicas diferente das práticas 

 

OTIMIZAÇÃO DAS PRÁTICAS 



Muito Obrigado. 

Tel.: (21) 96491-4303  
sac@granrad.com 
www.granrad.net 


